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Brandmeldinstallatie 

Wet- en regelgeving 
NEN 2535 nl Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en 

kwaliteitseisen en projectierichtlijnen 

NEN 2654-1 nl Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: 
Brandmeldinstallaties 

Bouwbesluit 2012 

CCV certificatieschema leveren BMI Versie 5.0 + A1 vanaf 1 november 2019 

CCV certificatieschema installeren BMI Versie 5.0 + A1 tot 15 december 2023 

CCV certificatieschema onderhoud BMI Versie 5.0 + A1 tot 15 december 2023 

CCV certificatieschema onderhoud BMI Versie 6.0 vanaf 1 januari 2022 

CCV certificatieschema installeren BMI/OAI Versie 6.0 vanaf 15 juni 2022 

EN 14604 Rookmelders 

NEN 2555 Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties 

 

Toelichting 
Een brandmeldinstallatie is een samenstel van verschillende componenten die nodig zijn voor 
het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen ten behoeve 
van andere installaties. Afhankelijk van de te vervullen functie worden de componenten 
onderverdeeld in functiegroepen zoals vermeld in NEN 2535: 

• automatische- en handbrandmelders 

• brandmeldcentrale 

• brandalarmeringsapparatuur 

• niet-automatische melders 

• energievoorziening 

• doormeldapparatuur voor brandmelding 

• brandmeldpost 

• doormeldapparatuur voor storingsmeldingen 

• besturingsapparatuur 

• ontvangststation voor brandmeldingen en storingsmeldingen 

• besturingsapparatuur voor automatische beveiligingsinstallaties 

• automatische brandbeveiligingsinstallaties 

 

Componenten die naast automatische- en handmelders veel voorkomen in een 
brandmeldinstallatie zijn bijvoorbeeld: 

• lasergestuurde rookdetectie t.b.v. hoge ruimtes 

• kleppen in sprinklerleidingen 

• RWA (Rook- en warmteafvoersystemen) 
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• brandkleppen (indien elektronisch gestuurd) 

• GTV’s (aansturing magneetschakelaars en deurcontacten branddeuren) 

• brandschermen 

 

Voorschriften 
Het Bouwbesluit 2012, art. 6.20, geeft aan wanneer een brandmeldinstallatie vereist is. Dit is 
afhankelijk van de gebruiksfunctie, de gebruiksoppervlakte, de hoogste vloer van een 
verblijfsruimte en het aantal bouwlagen. Tevens wordt vermeld wanneer doormelding naar de 
brandweer is vereist. Indien doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer 
vereist is, moet de brandmeldinstallatie gecertificeerd zijn volgens het certificatieschema 
brandmeldinstallatie van het Centraal College van Deskundigen van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 

Anderzijds mag de brandmeldinstallatie een doormelding hebben naar een Particulier Alarm 
Centrale (PAC). Deze PAC moet dan wel een vergunning hebben van het Ministerie van 
Justitie. Een van de voorwaarden aan deze vergunning is dat het bedrijf moet aantonen dat 
het gecertificeerd is op grond van de criteria uit de Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale 
2005. 

 

Een brandmeldinstallatie in een gebouw heeft tot doel het begin van brand in een dusdanig 
stadium te ontdekken, lokaliseren en alarmeren, dat het bestrijden ervan tijdig kan 
plaatsvinden en maatregelen kunnen worden getroffen om mens, dier, inventaris, gebouw en 
het milieu veilig te stellen, waardoor ongevallen en/of schade wordt beperkt, respectievelijk 
worden voorkomen. 

 

Veel incidenten treden op in huiselijke omstandigheden. Om tijdiger te detecteren en 
signaleren naar de bewoners toe, worden rookmelders ook in bestaande bouw verplicht 
gesteld. De melders dienen te voldoen aan de EN 14604. Ten behoeve van 
nieuwbouwwoningen dient al langere tijd op iedere verdieping een rookmelder te hangen op 
een daartoe geschikte plek. Rookmelders worden in bestaande bouw per 1 juli 2022 verplicht 
gesteld. De rookmelders dienen aangebracht te worden in de ruimtes van de vluchtroute 
welke gelegen zijn tussen verblijfsruimtes en de uitgang van de woning. Aan de projectering 
worden echter vooralsnog geen eisen gesteld. 

 

In geval van gebouwgebruik met woon- of slaapfuncties dienen in deze gebouwen/ruimtes 
rookmelders toegepast en aangesloten te worden conform NEN 2555. Dit houdt onder andere 
in dat de melders aangesloten moeten zijn via netspanning in het lichtnet. Indien afgeweken 
wordt van deze eis, doordat bijvoorbeeld rookmelders met daarin batterijen met een lange 
levensduur (bv. een li-ion batterij) aangesloten worden, dan dient dit aangevuld met een 
beheerplan en met (online) toezicht op correcte werking te leiden tot een 
gelijkwaardigheidsvoorstel waartoe bevoegd gezag een oordeel zal moeten geven. Nu 
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draadloze oplossingen steeds beter en betrouwbaarder worden, is het niet uitgesloten dat 
deze nieuwe standaard op termijn in de norm en/of besluiten wordt opgenomen, maar zo ver 
is het nog niet begin 2022. Het volgen van NEN 2555 is (nog) niet verplicht voor particuliere 
woningen waarbij geen sprake is van verhuur. 

 

Ontwerp en aanleggen 

Uitgangspunt voor alle partijen vormt de norm NEN 2535 "Brandveiligheid van gebouwen; 
Brandmeldinstallaties; Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen”.  

NEN 2535 geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van 
het te installeren brandmeldsysteem.  

 

In NEN 2535 staan de technische eisen waaraan de installatie moet voldoen. Bijvoorbeeld het 
aantal rookmelders in een ruimte of de montagehoogte van een handmelder. Bovendien 
verwijst de norm naar de Europese NEN-EN 54 serie normen. Hierin staan kwaliteitseisen 
vermeld van de verschillende componenten.  

 

Het komt regelmatig voor dat onduidelijkheid bestaat over een bepaling in NEN 2535 welke 
duidt op de minimale afstand van 50 centimeter van een rookmelder tot aan de wand. 
Hiertoe is vanuit het CCV een interpretatiebesluit opgesteld, 2020-03. Hierin staat dat in 
ruimtes kleiner dan 16 m2 melders geprojecteerd kunnen worden op minder dan 50 
centimeter van de wand. Dit is tevens mogelijk voor ruimtes/gangen welke smaller zijn dan 
100cm, zo lang als er maar voldoende en adequate detectie is en de melders in het midden 
van de beschikbare breedte van de ruimte/gang worden voorzien. 

 

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerp dienen vooraf te worden vastgelegd in een 
Uitgangspunten Document (UPD). NEN 2535 geeft een voorbeeld van zo'n UPD. 

 

Een brandmeldinstallatie moet voldoen aan het kwaliteitsniveau dat volgt uit de toepassing 
van NEN 2535. Dit betekent dat NEN 2535 letterlijk gevolgd kan worden (zoals in het 
overgrote deel van de gevallen door de praktijk wordt gedaan), maar dat ook een 
gelijkwaardige oplossing mogelijk is.  

 

Het is sinds kort wettelijk toegestaan om in een brandmeldinstallatie draadloze componenten 
toe te passen. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat de brandmeldinstallaties voldoen aan alle 
hierboven en –onder benoemde criteria, maar tevens aan de eis dat elk draadloos netwerk 
slechts uit één type melder (automatisch, hand of extern) mag bestaan. Deze eis is opgesteld, 
om te voorkomen dat meerdere verschillende detectiecomponenten van één systeem 
uitvallen zodra een gateway in het draadloze netwerk het begeeft. 
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Het CCV geeft certificatieschema’s Brandmeldinstallaties waarin criteria zijn opgenomen voor 
bedrijven die brandmeldinstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. De 
certificatieschema’s bevatten de basiscriteria voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en 
daarnaast specifieke criteria waaraan een bedrijf dient te voldoen afhankelijk van het type 
erkenning. 

 

Vanuit het CCV is een verduidelijking toegevoegd op gebied van het criterium om in 
vluchtroutes van ruimtes met verschillende omvang van bewaking, de juiste omvang in de 
gehele vluchtroute te bepalen. Het komt namelijk vaak voor dat de vluchtroute van een 
geheel of gedeeltelijk bewaakte ruimte door een ruimte leidt met een andere gebruiksfunctie 
en waarvoor géén gehele of gedeeltelijke bewaking toegepast hoeft te worden. Bepaald is dat 
alleen het gemeenschappelijke deel van de ruimte, waarin de vluchtroute ligt van de 
gebruiksfunctie waardoor gehele of gedeeltelijke bewaking is vereist, moet worden bewaakt. 
Als de vluchtroute door een trappenhuis voert, moet alleen het gemeenschappelijke deel van 
het trappenhuis worden bewaakt. Indien er boven het gemeenschappelijke deel ten minste 
een bouwlaag is, moet het trappenhuis zijn bewaakt vanaf de bouwlaag boven het 
gemeenschappelijke deel tot en met de onderste bouwlaag. 

Voorbeeld cf. het CCV: 

 

Oplevering en certificeren 

Nadat de installatie is geïnstalleerd dient de brandmeldinstallatie, vóór de ingebruikname, te 
worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV- 
inspectieschema Brandmeldinstallaties. Het inspectiecertificaat dient tevens te worden 
voorzien van een rapport van oplevering en een installatie-attest.  

Met het “rapport van oplevering” wordt aangetoond dat de installatie voldoet aan NEN 2535. 
En met het “installatie attest” wordt aangetoond dat de installatie conform het UPD in 
bedrijf is gesteld, volledig is gecontroleerd en functioneel is getest. Tevens wordt verklaard 
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dat alle toegepaste componenten en onderdelen van de installatie voldoen aan de gestelde 
eisen van kwaliteit en compatibiliteit en dat de brandmeldinstallatie functioneert. 

Zonder deze documenten kan de installatie niet in gebruik worden genomen en kan het 
functioneren en de kwaliteit in de toekomst niet worden gewaarborgd. 

 

Onderhoud en inspectie 

NEN 2654-1  
Bij brandmeldinstallaties is het belangrijk dat de beheerder BMI zorgt dat het beheer, de 
controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. NEN 2654-1 
geeft aanwijzingen en eisen hiervoor. Nadat het jaarlijkse onderhoud is uitgevoerd, worden 
de resultaten door een bevoegde onderhoudskundige verwerkt in een rapport van onderhoud. 
Indien het vereist is, kan de brandmeldinstallatie na het onderhoud en bij een positief 
oordeel, worden voorzien van een certificaat van onderhoud. Hiermee wordt verklaard dat de 
brandmeldinstallatie is onderhouden en in nominale staat verkeert en dat de stuurfuncties 
aan de eisen voldoen zoals aangegeven in het Programma van Eisen (PvE). 

 

De gebruiker moet één of meerdere personen aanwijzen die zijn opgeleid als beheerder. 
Artikel 6.20 van het Bouwbesluit verplicht de eigenaar van de brandmeldinstallatie tot het 
beheren, controleren en onderhouden van de installatie conform NEN 2654-1. Ongeacht of het 
een gecertificeerde installatie betreft. 

De beheerder brandmeldinstallatie heeft de taak om de maandelijkse controle en een 
uitgebreide controle 4-8 maandelijks uit te voeren. Mocht tijdens het jaarlijkse onderhoud 
blijken dat de controles niet of niet consequent zijn uitgevoerd dan kan bijvoorbeeld het 
certificaat niet worden verlengd.  

 

Naleving voorschriften 
Ongeacht of het een nieuwe of bestaande brandmeldinstallatie betreft, de installatie moet 
altijd voorzien zijn van een Uitgangspunten Documenten (UPD) of een PvE. Hierin zijn de 
uitgangspunten voor de installatie en het beschermingsniveau voor het gebouw en mensen 
beschreven. Dit document is ook benodigd voor het uitvoeren van onderhoud of inspectie.  

Het UPD hoeft voor goedkeuring niet meer te worden aangeboden aan de brandweer, maar 
ter kennisname. Dit document gebruikt het bevoegd gezag, meestal de brandweer, om te 
controleren of de feitelijke situatie nog voldoet aan de uitgangspunten. 

 

De installatie wordt geïnstalleerd met daarbij een rapport van oplevering. Met het rapport 
van oplevering wordt bevestigd dat de installatie voldoet aan de uitgangspunten van de 
projectie uit het UPD. Tevens wordt verklaard dat de installatie de brandveiligheid waarborgt 
die men ervan mag verwachten. 
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Door de invoering van het Bouwbesluit 2012 zijn de gebruiksfuncties met verplichte 
doormelding gereduceerd. Een doormelding (RAC) blijft verplicht voor: zorgclusterwoningen, 
kinderopvang, celfunctie en gezondheidszorgfunctie. Kort samengevat: functies voor minder 
zelfredzamen. In Bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 wordt vermeld wanneer een doormelding 
en certificering van de brandmeldinstallatie verplicht is; zie ook de bijlage. 

Gebouwen die op basis van een gelijkwaardige oplossing, artikel 1.3 Gelijkwaardigheids-
bepaling van het Bouwbesluit 2012, van een brandmeldinstallatie zijn voorzien en 
brandmeldinstallaties die het signaal van een sprinklerinstallatie doorgeven, behouden de 
directe doormelding naar de RAC. Deze brandmeldinstallaties dienen eveneens te worden 
voorzien van een inspectiecertificaat.  

 

De gebruiker dient één of meerdere personen aan te wijzen die zijn opgeleid als beheerder 
brandmeldinstallatie. Dit mag een medewerker zijn die in dienst is van de organisatie van de 
gebruiker, maar deze mag ook extern worden ingehuurd. De opleiding die de beheerder moet 
hebben voltooid, behandelt aspecten op gebied van brandrisico’s, blusmiddelen, meld- en 
ontruimingsinstallaties en beheer- en onderhoudswerkzaamheden.  

 
De taken van de beheerder betreffen: 

• Minimaal één keer per maand visuele controle van de brandmeldinstallatie, 
functionele controle van de doormelding van een brandalarm en functionele controle 
van de doormelding van een storingsmelding. 

• Minimaal één keer per vier maanden visuele controle op de bereikbaarheid van 
handbrand- en automatische melders, vaststellen of zich veranderingen in het gebouw 
hebben voorgedaan en controle van organisatieplannen, voorschriften en dergelijke. 

• De rapportage met bevindingen en registratie van bovengenoemde werkzaamheden 
en constateringen in het logboek. 

• Als eigenaar/beheerder is het raadzaam een onderhoudscontract af te sluiten met 
een NCP-erkend branddetectiebedrijf. Het periodiek onderhoud moet ten minste 
eenmaal per jaar worden uitgevoerd conform NEN 2654-1. 

• Beheerder brandmeldinstallatie is verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens het 
jaarlijkse onderhoud. Na de uitvoering van het onderhoud stelt het NCP erkend 
branddetectiebedrijf een onderhoudsrapport op, voorzien van: algemene gegevens 
van de organisatie en installatie, bevindingen met opmerkingen, meetresultaten en 
aanbevelingen. 

• Wanneer certificering verplicht is, wordt het inspectiecertificaat afgegeven aan de 
hand van het inspectieschema van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties, 
inclusief een rapportage. Om discussies te voorkomen met betrekking tot de 
ingangsdatum van het certificaat en uiterste datum van vervolginspectie, is door het 
CCV een harmonisatieafspraak gepubliceerd: “Harmonisatieafspraak inspectie 
brandbeveiliging”. 
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Onderhoud mag deels digitaal uitgevoerd worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
installatiecomponenten zoals rookmelders digitaal uit te lezen op vervuiling. Indien 
onderhoud deels digitaal uitgevoerd wordt, dan is een onderhoudsplan verplicht. Dit is een 
soort handboek waarin een organisatie een aantal zaken vastlegt. Zoals hoe vaak de 
installatie wordt getest, digitaal of fysiek, en wie die test uitvoert. Het bedrijf dat 
brandmeldinstallaties onderhoudt, moet kennis hebben van de installatie, maar ook van het 
specifieke merk. Sommige fabrikanten geven strengere voorschriften af dan de standaard in 
de norm. In dat geval dient een gebouweigenaar zich daaraan te houden. 

 

Initiële peildatum certificering BMI 

Er is vaak verwarring over het vraagstuk wanneer een gecertificeerde BMI in een lopend jaar 
uiterlijk geïnspecteerd dient te worden ten behoeve van het verkrijgen van een nieuw 
certificaat. Hierbij dient op de eerste plaats begrepen te worden dat er twee soorten 
inspecties zijn, namelijk een vervolginspectie en een herinspectie. De eerstgenoemde, de 
vervolginspectie, betreft de reguliere periodieke inspectie waarbij wederom de installatie 
beoordeeld wordt. Indien tijdens deze reguliere periodieke inspectie blijkt dat de installatie 
niet voldoet, dan wordt er een “nee conclusie” aan verbonden. Dan dient de installatie op 
basis van de afkeurpunten binnen de wettelijk toegestane termijn hersteld te worden, 
waarna de zogenaamde herinspectie uitgevoerd wordt. De herinspectie is daarmee dus geen 
reguliere inspectie, maar een benodigde additionele inspectie in een lopend jaar om aan te 
tonen dat het noodzakelijke herstel heeft plaatsgevonden. 

 

Op basis van deze wetenschap kan geconcludeerd worden dat in het daarop volgende jaar de 
vervolginspectie uitgevoerd dient te worden met als peildatum de initiële certificering van de 
BMI. De datum waarop deze installatie wederom geïnspecteerd dient te worden voor het 
verkrijgen van een geldig nieuw certificaat, blijft dus gelijk en gaat uit van de initiële 
peildatum van certificering. 

 

Indien de ingangsdatum van het eerste inspectiecertificaat ontbreekt, is de best mogelijke 
peildatum de dag van start van de initiële inspectie. De peildatum moet zo objectief mogelijk 
worden vastgesteld zodat de doorlooptijd van de inspectie, het aantal afwijkingen en andere 
aspecten buiten invloed van de klant of de inspectie-instelling geen invloed hebben op de 
geldigheid en onduidelijkheid wordt vermeden. 

 

Er zijn een aantal scenario’s waardoor de datum van de vervolginspectie wel of juist niet 
beïnvloedt wordt. Dit is omschreven in de harmonisatieafspraken van het CCV. Indien de 
vervolginspectie binnen drie maanden voor of na de initiële peildatum uitgevoerd wordt, 
heeft dit géén invloed op wijziging van de datum van de eerstvolgende vervolginspectie. Deze 
wordt dan exact één jaar later opnieuw ingepland. Indien de vervolginspectie meer dan drie 
maanden vooraf is uitgevoerd en de conclusie luidt “ja” waartoe een rapport en certificaat 
afgegeven zijn, dan wordt de eerstvolgende vervolginspectie (en dus de initiële peildatum) 
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wél vervroegd op basis van deze inspectiedatum. Als de vervolginspectie meer dan drie 
maanden te laat uitgevoerd wordt, dan beïnvloedt dit de uitvoeringsdatum van de 
eerstvolgende vervolginspectie juist níet! 

 

Documenten 
- Uitgangspunten Document (UPD) van de brandmeldinstallatie/Programma van Eisen (PvE). 

- Rapport van oplevering. 

- Installatie attest. 

- Diploma(‘s) van de beheerder BMI/OAI. 

- Rapportage maandelijkse controle. 

- Rapportage 4 – 8 maandelijkse controle. 

- Onderhoudrapportage, per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Onderhoudscertificaat, indien geëist door bevoegde instantie. 

- Inspectierapportages, afgegeven door bevoegde instantie. 

- Inspectiecertificaat, indien geëist door bevoegde instantie. 

- Functiematrix en projectieschema rook-/brandmelders. 

- Installatietekening en blokschema. 

- Plattegrond van aanwezige brandmeldvoorzieningen. 
- Logboek van de installatie. 

- Onderhoudsplan (indien onderhoud deels digitaal uitgevoerd wordt). 

 

Opmerkingen 
KIWA-NCP certificatie is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of installatie- 
en inspectiebedrijven voldoen aan gestelde kwaliteitseisen. Hiervoor worden de 
inspectieschema’s van “het CCV” gehanteerd. 

Het is mogelijk dat er aanvullende eisen t.a.v. certificering en testen worden gesteld door 
verzekeringsmaatschappijen. 

 

Afgifte van een objectcertificaat bij oplevering of na onderhoud 

Indien aan alle eisen is voldaan, kan het erkende branddetectiebedrijf bij oplevering van een 
brandmeldinstallatie een certificaat afgeven. Hiermee kan de gebruiker aantonen dat de 
brandmeldinstallatie is aangebracht conform de regelgeving. 

Bedrijven kunnen zich apart laten certificeren: 

a. Als branddetectiebedrijf voor ontwerp en levering van BMI’s. 

b. Als brandmeldonderhoudsbedrijf voor onderhoud van BMI’s. 

c. Als brandmeldinstallatiebedrijf voor het installatiewerk. 

Gecertificeerde bedrijven zijn terug te vinden op www.preventiecertificaat.nl. 

http://www.preventiecertificaat.nl/
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Gecertificeerde brandmeldinstallatiebedrijven kunnen zelf geen certificaat afgeven voor de 
installatie maar geven hiervoor een attest af. Gecertificeerde branddetectiebedrijven kunnen 
wel een certificaat afgeven voor de brandmeldinstallatie. Gecertificeerde 
brandmeldonderhoudsbedrijven kunnen het onderhoud opleveren met een certificaat. 

Door het gebruik van duidelijke certificatiemerken en een gestandaardiseerd model wordt de 
herkenbaarheid van de verschillende certificaten vergroot. 
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Brandmeldinstallaties

Gebruiks-
oppervlak-
te 
Groter dan 
[m²]

Hoogste vloer van 
de gebruiksfunctie 
gemeten boven het 
meetniveau.
Hoger dan [m]

Omvang van de 
bewaking, 
volgens NEN 
2535

Doormel-
ding 
volgens 
NEN 2535

Certificaat 
als bedoeld 
in artikel 
6.20, zesde 
lid

1 Woonfunctie

a woonfunctie voor zorg

1 zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw – – Gedeeltelijk – –

2 zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw – – Volledig – –

3 zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw – – Gedeeltelijk ja ja

4 groepszorgwoning voor zorg op afspraak – – Volledig – –

5 groepszorgwoning voor zorg op afroep – – Volledig – –

6 groepszorgwoning voor 24-uurs zorg – – Volledig ja ja

7 andere woonfunctie voor zorg – – – – –

b andere woonfunctie – – – – –

2 Bijeenkomstfunctie

a voor het aanschouwen van sport – – – – –

b kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar 200 – Volledig – –

– 1,5 Volledig ja ja

c andere bijeenkomstfunctie – 5 Gedeeltelijk – ja

– 50 Volledig – ja

500 – Niet-automatisch – –

1000 – Gedeeltelijk – ja

5000 – Volledig – ja
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3 Celfunctie – – Volledig ja ja

4 Gezondheidszorgfunctie

a gezondheidszorgfunctie met bedgebied – – Volledig ja ja

b andere gezondheidszorgfunctie – 20 Niet-automatisch ja –

– 50 Gedeeltelijk ja ja

– 4,1 Niet-automatisch – –

250 1,5 Niet-automatisch – –

500 – Niet-automatisch – –

5 Industriefunctie

a lichte industriefunctie – – – – –

b andere industriefunctie – 20 Niet-automatisch – –

750 4,1 Niet-automatisch – –

1500 1,5 Niet-automatisch – –

2500 – Niet-automatisch – –
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6 Kantoorfunctie – 20 Niet-automatisch – –

– 50 Gedeeltelijk – ja

500 4,1 Niet-automatisch – –

750 1,5 Niet-automatisch – –

1500 – Niet-automatisch – –

7 Logiesfunctie

a logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw – – – – –

b logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met 24 uurs bewaking 250 – Volledig – ja

c andere logiesfunctie – 1,5 Volledig ja ja

8 Onderwijsfunctie – 4,1 Niet-automatisch – –

– 50 Gedeeltelijk – ja

250 1,5 Niet-automatisch – –

500 – Niet-automatisch – –

9 Sportfunctie – 4,1 Niet-automatisch – –

– 50 Gedeeltelijk – ja

500 1,5 Niet-automatisch – –

1000 – Niet-automatisch – –
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10 Winkelfunctie – 4,1 Niet-automatisch – –

– 50 Volledig – ja

500 1,5 Niet-automatisch – –

1000 – Niet-automatisch – –

5000 13 Gedeeltelijk – ja

10000 – Gedeeltelijk – ja

10000 13 Volledig – ja

11 Overige gebruiksfunctie

a besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuig– 1,5 Niet-automatisch – –

1000 – Volledig – –

2500 – Volledig – ja

b besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer – 1,5 Niet-automatisch – –

– 13 Gedeeltelijk – –

1000 – Niet-automatisch – –

2500 – Gedeeltelijk – ja

c andere overige gebruiksfunctie – – – – –

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde – – – – –  


